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Upcoming
Events
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VOL 8 – May 2021
Elementary School
Dear Elementary Parents,

May 13 —16
Eid Al Fitr
Holidays

As we move forward towards the end of our school year, I want to take the
time to congratulate all our students on their resilience and ability to adapt to
on-line learning and make such tremendous growth this year in all areas of
their learning. We are all very proud of what they have achieved this year,
and this is evident in the number of awards our students received in our 3 rd
quarter. When visiting the classes I see our students involved in interactive
shared reading and writing activities and involved in class discussions to encourage their critical thinking skills. We are also very proud of how they are
showcasing their speaking and presentation skills through the videos they
are creating. This gives us a strong foundation to continue to build student
success in all areas for the 2020/2021 school year.

May 20th
Talent show
Thank you to all the parents who were involved in our Parent Reading Day
on Thursday, April 8th. It was a big success and
students and teachers enjoyed the stories parent’s
shared. We will continue to welcome parents to
read to our students during the month of May.
Please contact your child’s teacher if you would
like to be a guest storyteller. We are into our final
quarter of the year and it will be a busy one with
students continuing to complete their assignments
and tests that will go towards their final report
cards. Teachers are working together to support
all our students towards achieving a successful
school year.

Sincerely,

Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

هذا الشهر في المدرسة الكندية
Bringing Talent to Life

الفاعليات القادمة

العدد  — 8مايو2021
المرحلة االيتدائية
السادة األفاضل /أولياء أمور طالب المدرسة االبتدائية:

مع اقتراب نهاية العام الدراسي ،أود أن أستغل الوقت لتهنئة جميع طالبنا على مرونتهم
وقدرتهم على التكيف مع التعلم عبر اإلنترنت وتحقيق هذا النمو الهائل هذا العام في جميع
مجاالت تعلمهم .نحن جميعًا فخورون ً
جدا بما حققوه هذا العام ،وهذا واضح في عدد الجوائز
التي حصل عليها طالبنا في الربع الدراسي الثالث .عند زيارة الفصول الدراسية ،رأيت طالبنا
يشاركون في أنشطة القراءة والكتابة المشتركة التفاعلية ويشاركون في المناقشات الصفية
لتشجيع مهارات التفكير النقدي لديهم .ونحن أيضً ا فخورون ً
جدا بالطريقة التي يعرضون بها
مهارات التحدث والعرض التقديمي من خالل مقاطع الفيديو التي يصنعونها .يمنحنا هذا أساسًا
قويًا لمواصلة بناء نجاح الطالب في جميع المجاالت للعام الدراسي .2020/2021

 16 - 13مايو
عطلة عيد الفطر المبارك

 20مايو
عرض المواهب
.

شكرًا لجميع أولياء األمور الذين شاركوا في يوم القراءة ألولياء األمور يوم الخميس  8أبريل.
لقد كان نجاحًا كبيرًا واستمتع الطالب والمعلمون بالقصص التي شاركها أولياء األمور.
سنواصل الترحيب بأولياء األمور للقراءة لطالبنا خالل شهر
مايو .يرجى االتصال بمعلم طفلك إذا كنت ترغب في إضافة
قصص .نحن في الربع الدراسي األخير من العام ،وسيكون
فصال دراسيا مزدح ًما حيث يواصل الطالب إكمال وإنجاز
مهامهم واختباراتهم التي ستنعكس في شهادات الدرجات
النهائية الخاصة بهم .حيث يعمل المعلمون معًا لدعم جميع
طالبنا لتحقيق عام دراسي ناجح.
,مع خالص تحياتي،
السيدة ميرى كيلي
مديرة المرحلة األبتدائية
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June 3rd
Awards
Cermony
Gr. 4 — 5

This has been a year that has challenged us all but also made us stronger as
we faced and figured out how to deal with the challenges. I have been very
fortunate to have such a strong team of teachers and school staff who have
gone over and above to provide one of the best on-line programs, delivered
with exceptional love and compassion for our families. I look forward to
working with this amazing team next year as we transition back into the
school. We have been working continuously in developing plans and improvements to ensure the safety, well-being and continued excellence in
learning for next year. We will keep you informed as our plans unfold. Please
do not hesitate to contact the school if you need any information or wish to
speak to a school administrator.
Much health and happiness during this holy month of Ramadan.

Girgian Celebration

Plans are underway for an exciting return to school for the 2021/2022 School Year!
We look forward to seeing you all back next year!
Don’t forget to pay final fees and re-register for next year!!

Sincerely,

Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

هذا الشهر في المدرسة الكندية
Bringing Talent to Life

العدد  —8مايو 2021
المرحلة االبتدائية
كان هذا العام بمثابة تح ٍد لنا جميعً ا ،ولكنه جعلنا أيضًا أقوى عندما واجهنا التحديات واكتشفنا
ً
محظوظة ً
جدا ألن لدي فري ًقا قويًا من المعلمين وموظفي المدرسة
كيفية التعامل معها .لقد كنت
ً
جهودا كبيرة لتقديم أحد أفضل البرامج عبر اإلنترنت ،مع تقديم حب وتعاطف
الذين بذلوا
استثنائيين لعائالتنا .إنني أتطلع إلى العمل مع هذا الفريق الرائع العام المقبل حينما ننتقل مرة
أخرى إلى المدرسة .لقد عملنا باستمرار على تطوير الخطط والتحسينات لضمان السالمة
والرفاهية والتميز المستمر في التعلم للعام المقبل .سنبقيك على اطالع حتى تتكشف خططنا.
من فضلك ال تتردد في االتصال بالمدرسة إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات أو ترغب في
التحدث إلى الموظف اإلداري في المدرسة.
 3يونيو
نتمنى لكم وفير الصحة والسعادة خالل شهر رمضان المبارك.
توزيع جوائز طالب

احتفاالت القرقيعان

الصف الرابع والخامس

جاري إعداد الخطط من أجل عودة مثيرة إلى المدرسة للعام الدراسي !2222/2222
نتطلع إلى رؤيتكم جميعًا العام المقبل!
ال تنسوا دفع الرسوم النهائية وإعادة التسجيل للعام القادم!!
مع خالص تحياتي،

السيدة ميرى كيلي
مديرة المرحلة األبتدائية

